
De Straat van Hormuz of Straat van
Ormoes is een zeestraat tussen de
Perzische Golf in het westen en de Golf
van Oman in het oosten. Ten noorden er
van ligt Iran en ten zuiden liggen de
Verenigde Arabische Emiraten en een
enclave van Oman.
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In de smalle straat liggen – de informatie isvan Wikipedia - nog eens verschillende ei-
landen. Hormuz is het eiland waar deze

zeestraat zijn naam aan dankt. Andere eilan-
den zijn Kish, Qishm, Aboe Musa en de Grote
en Kleine Tunbs. Deze eilanden hebben een
belangrijke strategische positie.

OLIETANKERS  De straat is op het smalste
punt ongeveer 35 mijl (54 kilometer) breed.
Het scheepvaartverkeer op dat punt wordt in
twee routes verdeeld van elk drie kilometer

die per tanker wordt vervoerd en ongeveer
20% van alle wereldwijd verhandelde ruwe
olie. Per dag varen 14 volle tankers door de
straat, vooral met Azië als bestemming. De
olie is afkomstig uit Iran, Irak, Koeweit en
Saudi-Arabië.

BLAUW  In dat meest noordelijke puntje van
Oman ligt Musandam. Waar het landschap in
Oman grotendeels wordt gedomineerd door
groene oases, goudgele woestijnduinen en
witte steden is blauw de kleur van Musandam.
Niet voor niets luistert dit schiereiland ook wel

breed. De westwaartse route loopt door de
territoriale wateren van Iran. Tussen de oost-
en westwaartse route is een buffer van 3 ki-
lometer om aanvaringen te voorkomen. De
straat is diep genoeg voor onder andere de
grootste olietankers die er gebruik van maken.

De Straat van Hormuz is een belangrijke ver-
keersader voor aardolie. In 2011 vervoerden
olietankers 17 miljoen vaten olie per dag
door de straat, het jaar ervoor was dit nog 15
à 16 miljoen vaten. Deze hoeveelheden cor-
responderen met zo’n 35% van alle aardolie
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Oh, oh Oman, het is zo leuk! Zo besluit
Marion Haarsma deze laatste van haar
drie verhalen over duiken in het
sultanaat. Met, zoals al bij haar eerste
verhaal gesteld, een grote knipoog naar
het inmiddels al 30 jaar oude door Klein
Orkest-zanger Harrie Jekkers geschreven
en gezongen Oh, oh Den Haag. Ze is
helemaal enthousiast over duiken in het
sultanaat, een relatief nieuwe
duikbestemming die pas de laatste jaren
wordt ‘ontdekt’. In de vorige uitgaven van
Onderwatersport dook Marion Haarsma
vanuit de hoofdstad Muscat bij de in de
buurt gelegen Daymaniyat Islands en
ging ze met een liveaboard vanuit de
haven van Salalah, in het zuiden van het
land. Het derde en laatste verhaal gaat
over het noorden van Oman. Of zoals
Haarsma zegt: het Noorwegen in de zon.

Noorwegen 
in de zon

Arabian dottyback, baarsjeOester

Gorgoon met haarster



naar de naam ‘Noorwegen van het Midden
Oosten’; een adembenemend panorama van
fjorden, grillige rotsen en steile kliffen. Het
schiereiland is steeds meer een favoriete be-
stemming onder duikers en de woeste natuur
onderscheidt zich sterk van de rest van Oman
en omringende bestemmingen. Niet in de laat-
ste plaats omdat deze noordelijkste provincie
van Oman door een 70 km brede strook land
van het moederland gescheiden is. Toch is
ook hier de invloed van het rijke moederland
merkbaar. Elke inwoner van de onherberg-
zame bergen wordt voorzien van water en
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Duiker bij doornenkroon

Fjord
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Begroeting door dolfijnen Geel gorgoonHeremietkreeft in de fjord



Maar weer draait hij. Dat is lastig. Omdraaien
zonder zweefvuil te maken. Nou is ‘ie het
echt zat en zwemt weg, recht op de buddy af.
De haai is zo groot. Dacht eigenlijk dat het
een Big Mama was. Pas ‘s avonds op de lap-
top zijn zijn twee ‘claspers’ te zien. Normaal
liggen die onder zijn buik verborgen. Ze zijn
indrukwekkend. Later in de week nog een
haaienei. Ook dat is enorm groot. Die eieren
komen na twee weken al uit.

Voor de walvishaaien was het overigens net te
vroeg. En incidenteel zijn er mola mola, maan-
vissen en ook wel orka’s gezien.

Oh, oh Oman, het is zo leuk!

prachtige naaktslakken. Maar de zoektocht
gaat dit keer naar grote dieren. Zebra, lui-
paardhaai of rog. Overigens: zebrahaaien heb-
ben helemaal geen strepen, dus de naam lijkt
raar. In het Engels en Duits heet hij ook een
‘luipaardhaai’. Maar als jonge dieren zijn die
strepen er wel. 

Er zijn trouwens de hele zomer zebrahaaien in
Musandam. Maar het eerste wordt een
prachtige doornenkroon gezien op een spierwit
tafelkoraal. Hij zit lekker uit te rusten, de afge-
lopen nacht heeft hij het tafelkoraal verorberd.
Het spierwitte koraal ziet er mooi uit, maar is
hartstikke dood. En dan is er van de buddy het
haaiensignaal. Maar niets te zien. 

ZO GROOT  Er wordt gewezen naar iets wat
op een groot stuk rif lijkt. Het is een enorme
haai, die op het zand rust. Er is verteld dat
haaien rustig blijven liggen, zeker als er rustig
naar toe wordt gezwommen. Maar hij is zo
groot!!! Hij houdt ook niet erg van flitslicht en
komt langzaam omhoog, draait en zwemt weg.
En dan gaat hij weer liggen. Nu nog voorzich-
tiger er naar toe. De kop fotograferen en dan
het hele lijf met de lange staart op de foto.

elektra. De enige stad van betekenis is de
hoofdstad Khasab met 17.000 inwoners.

Het gebied is tot nu toe dus onbekend gebleven
omdat het jarenlang niet toegankelijk was voor
buitenlanders. Sinds enkele jaren ontwikkelt
het toerisme zich langzaam. Musandam is een
bergachtig gebied en de hoogste berg is zo’n
1800 meter. De kustlijn heeft diepe inhammen
en het lijkt het meest op – inderdaad – de
Noorse fjorden. Het grootste fjord is 17 kilo-
meter lang. Aan de ingang van het fjord zorgt
een school dolfijnen voor de begroeting. Ze
hangen hier altijd rond.

GROTE DIEREN  Met snelle boten is het een
uur varen naar het noorden, zover als de kust
het toelaat. Daar zijn de mooiste duikplaatsen.
Prachtige koralen in alle kleuren en veel vis,
een genot voor het oog. En, natuurlijk,
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